
Västra Skaraborg

FINNVEDENS
LASTVAGNAR 
I NYA FRÄSCHA 
LOKALER

” Vi kan 
 Volvo”

sidan 7

4/2017



2

4/2017

Redaktion

Pär-Ola Olausson, ansvarig utgivare. Telefon 0500-42 41 70. 

E-post: par-ola.olausson@ifmetall.se

Christer Andréasson. Telefon 0510-48 41 45

E-post: christer.andreasson@ifmetall.se

Jonny Alfredsson. Telefon: 0706-617 787 

E-post: jonny.alfredsson@ifmetall.se

Omslag: Foto: Jonny Alfredsson

Produktion: Redaktionen i samarbete med 

Olle Sjöstedt Information AB, Fagersta. 

4/2017

Utgivning 2018 – distribueras med Dagens Arbete
Skaraborgsnytt nummer 1.  mars

Skaraborgsnytt nummer 2.  juni

Skaraborgsnytt nummer 3.  oktober

Skaraborgsnytt nummer 4.  december

6

16
Alphems Arboretum i Floby
– här döpte Stefan sin son 

En bra avtalsrörelse
– låt oss också göra 
ett bra val 2018!
Nu har det snart gått år igen.
Vintern kommer smygande och vi ser tillbaka 

på händelserikt år IF Metall har haft kongress, 
där nya handlingslinjer togs. Vi har haft en bra av-
talsrörelse med en låglönesatsning och ett treårigt 
avtal. 

Dessa två händelser kommer att stärka svensk in-
dustri.

Om vi ser framåt så kommer det ett val i september 
2018, i detta val måste vi se till att stärka den soci-
aldemokratiska ledda regeringen så de kan fortsätta 
sitt arbete med göra Sverige till bättre land att leva i 
för alla. Så jag hoppas alla drar sitt strå till stacken 
och tar diskussionen på arbetsplatserna mot högerns 
krav på lägre ingångslöner för vissa, det är inte bra 
för någon.

Vi ska inte sänka löner, det är inte det Sverige behö-
ver. Vi behöver högtekologisk industri som kan kon-
kurrera med kunnande och teknik som stärker svensk 
industri och våra medlemmar, och inga låglönejobb 
där samhället glider isär.

Jag vill önska alla en God Jul och ett Gott nytt år!

Poul Hansen
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– en samlare 
av rang 

13 Lös krysset 
och vinn!
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IF Metall Västra Skaraborg

Fabriksgatan 4, 531 30 LIDKÖPING

Telefon: 0510-48 41 30

Fax: 0510-48 41 47

Internet: www.ifmetall.se/avd28

E-post: postbox.avd28@ifmetall.se

IF Metall Västra Skaraborg innefattar dessa kommuner:

Essunga, Mariestad, Lidköping, Skara, Vara, Götene, Töreboda, 

Grästorp, Gullspång.

IF Metall Östra Skaraborg

Skåningstorpsvägen 5

541 65 Skövde

Telefon: 0500-42 41 70

Fax: 0500-41 34 70

Internet: www.ifmetall.se/avd27

E-post: postbox.avd27@ifmetall.se

IF Metall Östra Skaraborg innefattar dessa kommuner:

Skövde, Hjo, Tidaholm, Falköping, Karlsborg, Tibro.

’’HÖRT PÅ BÔGDA’’
Vi vill gärna att ni skickar in vad som hänt: Någon att fi ra? Fyndat på loppis? Skaffat nytt husdjur eller partner? 

Dagens ros till någon vardagshjälte? Vad som helst. Redaktionen tar sig rätten att korta insänt material.

Skicka till: IF Metall Östra Skaraborg , Marie Olsson, Box 84 , 541 22 Skövde. Eller marie.olsson@ifmetall.se

Välkommen Roger Ahlén

Pär-Ola Olausson, 

ordförande för 

IF Metall Östra 

Skaraborg, deltog 

i pride-tåget 

den 30 september.

Vi deltar 
i Pride för alla 

människors 
lika värde

Vi vill hitta IF Metall-medlemmar 

i Skaraborg som samlar på saker 

som inte andra gör. Eller hen som 

utövar någon lite udda hobby. 

Har du något sånt som du vill 

delge oss andra, hör gärna av dig 

till någon i redaktionen.

En kul hobby,
ett annorlunda
intresse…

IF Met all Västra Skaraborg är glada 

över att kunna presentera Roger 

Ahlén som ny ombudsman i avdel-

ningen. Roger kommer att ansvara för 

norra delen, omfattande Mariestad, 

Töreboda, Gullspång, Lyrestad, 

Otterbäcken och Älgarås. 

Roger har en lång facklig erfarenhet 
och har bland annat jobbat som om-
budsman på SIF/Unionen och Lärarför-
bundet.

Han har också bl.a. arbetat med tek-
nikutveckling inom fordonsindustrin. 
På fritiden blir det mycket på två hjul – 
cykelträning både på vägen och på sti-
gar. Ibland också en mc-tur.

Övriga ombudsmän i avdelningen 
är Robert Bengtsson, Anders Bill och 
Katarina Sundberg. Inom IF Metall ar-
betar förtroendevalda, ombudsmän och 
övrig personal varje dag för att påverka 
dina villkor på jobbet och ge dig stöd 
när du behöver det.

Du når Roger på telefon 0510-48 41 36 

eller mail roger.ahlen@ifmetall.se 
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Per-Anders Svensson, 49 år, arbetar på RPC–Superfos i Lidköping

– I vindsurfi ngen är jag ett med natur 

4

När han inte tillverkar plast detaljer 

på RPC så sysslar han mestadels med 

olika surfsporter, bland annat kite-

surfi ng, vindsurfi ng samt sup (stand 

up paddle).

Per bor i Söne ett stenkast från Vä-
nern vilket blir perfekt för den hobbyn. 
Han har varit aktiv 1983 och tävlat sen 
1984.

– Vänern och Lidköping erbjuder 
fi na förhållanden då vi har ställen som 
passar för samtliga vindar men ibland 

bär det iväg till kusten där vågorna är 
betydligt större och vinden jämnare, sä-
ger Per.

– Det är en härlig naturupplevelse 
när man känner att man är ett med na-
turkrafterna, allra bäst är det när det 
blåser kuling och vågorna är riktigt hö-
ga, fortsätter han.

Bygger egna brädor
Per bygger sina egna brädor för att få 
de egenskaper som passar just honom. 

– Det fi nns ingen mening för mig 

att gå och köpa en bräda över disk, då 
passar den inte mig ändå, säger han. 
Jag har byggt hundratals brädor ge-
nom åren. När en känns ”klar” så är det 
dags att sätta igång med en ny och allt 
börjar om, fortsätter han.

Standardgrejor duger inte
Så mycket parametrar som kan ändras 
och så mycket man vill testa går helt 
enkelt inte att lösa med standardgrejer.

Det fi nns en facebook klubb i Lid-
köping med cirka 200 medlemmar vid 

Lidköpings-

surf är en 

härlig klubb. 

Mottot är 

att njuta av 

livet, säger

Per-Anders

Svensson.
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krafterna

En liten stuga vid vänerns kant, kan det 

bli mer perfekt för en vindsurfare.

Grunddformen utskärt med elverktyg. 

Per-Anders, skapar sina egna brädor, för 

sin egen stil.

Egentillverkning av fenor i kolfi ber krä-

ver kunskap och engagemang.

Patentsök justerbart centerboard.

namn ”Lidköpingssurf” som är lätt att 
hitta om man söker där.

Motto – njut av livet
Vi arrangerar olika tävlingar samt 
anordnar resor. Det är en härlig klubb 
där mottot är att njuta av livet, avslu-
tar Per-Anders.

Marita Gustavson

marita.gustavsson@ifmetall.se
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Ibland kallar sig Peter för 

Runar. Till exempel när 

Hova riddarvecka pågår 

och även under Värmlands 

vikingating. 

– Men jag åker inte till 
vikingatinget längre, säger 
Peter.

Peter har varit intresse-
rad av medeltiden sen -98.

– Nu är vikingatiden mer 
mitt intresse.

 Vikingatiden räknas mel-
lan ca år 900–1000 och 
Medeltiden ca år 1100–1200. 

Missar aldrig
Det var Peter och en kompis 
som började intressera sig 
för denna del av historien. 
Men kompisen ledsnade och 
min familj hängde på istället 
säger han. Peter missar ald-
rig Hova Riddarvecka. Det 
var också där som allt börja-
de -98. Där är han aktiv och 
hjälper till med vissa utställ-
ningar och även försäljning 
av diverse ting. 

Namnet Runar Vargmåne 
då, varför, frågar jag.

– Jag har läst 
ganska myck-
et och lärt 
mig ty-
da ru-
nor och 
german
ska futharken. 
Därför Runar. 
Futhark är de för-
sta bokstäverna i run-raden. 
Vi är ett hyfsat stort nätverk 
där jag är adminstratör. Det 
heter Ratatosk. Namnet Ra-

tatosk kommer från ekorren 
i livets träd Yggdrasil. Nam-
net  Vargmåne fi ck jag när 
jag tältade i en träddunge i 
Hova. Någon tyckte att det 
passade så bra. Då blev det 
Runar Vargmåne.

Viktigt med krus
– Jag har ett särskilt krus 
som är gjort till  Ratatosk. 

För under Hova riddar-
vecka så dricker man en och 
annan mjöd också. Eller öl 
som det är nu. 

– Då måste man ju ha 
gamla krus också givetvis 
säger Peter. 

Annars i ärlighetens 
namn så har jag inte någ-
ra gamla saker. Ett whis-
keykrus jag har är till-
verkat 1958 och det 
hittade jag på en 
loppis säger 
han. Det 
är det som 
är äldst. 
Allt annat 
fi nns ny-
tillverkat. 

På väggen i 
4 rumslägenhe-
ten hänger svärd, 
dolkar, skyl-
tar, smycken och 

många andra samlarsaker. 
I en hylla står många krus. I 
källaren har jag 10 st. mant-
lar. Och ett par stövlar som 
kostar ca 6 000 kr vid inköp.  

– Men det har inte jag be-
talt säger han och ler.

– Om man kollar Arn-
fi lmerna så dricker dom i 
såna här krus säger Peter 
och visar ett krus som skulle 
göras till fi lmerna om Arn 
Magnusson. Men detta blev 
lite fel i färgen, så då fi ck jag 
köpa ett sånt istället.

Flera uppsättningar
Han har 5 stycken uppsätt-
ningar av medeltidskläder 
och en uppsättning vikinga-

kläder. I dag fi nns det ma-
skinsydda såna här upp-

sättningar som kostar 
runt två tusen spänn 

men även hand-
sydda för 
runt sex tu-
sen kronor 
och upp mot 

tiotusen 
kronor. 

Peter 
kan 
histo

rien om bland annat slaget 
vid Axevalla Hed och även 
varför Hova riddarvecka 
hamnat just i Hova.

– Kung Valdemar blev 
stoppad av Magnus Ladulås 
just i Hova. Senare tror jag 
att de slogs igen vid Kungs-
lena och då vann Magnus 
Ladulås och det var över.

Fotointresse
Peter Ljungberg har även 
fotografering som ett stort 
intresse. Han har analog-
fotograferat sen -70 talet och 
numer digitalt. Han hjälper 
IF Metall ibland vid vissa 
tillfällen och fotar, såsom vid 
Pridefestivalen och 1-maj 
demonstrationer. Kolla in 
moderna bilder på facebook 
på Peter Ljungbergs sida. 
Jag drömmer om att komma 
igång med ett företag inom 
fotografering säger han. Men 
glöm inte att kolla in nätver-
ket Ratatosk heller!

Peter Ljungberg, Volvo GTO, Skövde

Artistnamn: Runar Vargmåne

Jonny Alfredsson

jonny.alfredsson@ifmetall.se
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Den 6 oktober är jag hos medlem-
marna på Finnvedens Lastvagnar i 
Skövde. I den splitternya anlägg-
ningen vid Timboholm i Skövde är 
det i dag på förmiddagen precis 
rent på fordon, damm, skrot och 
kunder!

– Vi har stor baluns i eftermiddag 
med invigning av vår nya fullser-
viceanläggning, säger Carl-Henrik 
Jensen i klubben. Det är många 
gäster som är inbjudna. Därför 
rent i verkstaden idag. På gården 
står en Volvo veteranlastbil och 2 
ex av den senaste Volvon.

Kunder, samarbetspartners och 
andra kollegor kommer på mingel. 
Ägaren håller invigningstal och Ry-
dell & Qvick uppträder för oss.

Finnveden har fl yttat ifrån 
trånga lokaler vid Bilia i Skövde.

– Eftersom våra kunders fordon 
ofta är 24 meter långa och fordo-
nen blir större så blir det mycket 
bättre här, tycker Carl-Herik Jen-
sen. Man reparerar och servar bus-
sar och lastbilar för Volvo.

– Volvo är det som vi kan här sä-
ger Calle.

Rikligt med ljus
Arbetsmiljön är viktigt. I de nya lo-
kalerna är det rikligt med ljus , bra 
luft och rymligt med plats. Nya fi na 
personalutrymmen är ju inte hel-
ler fel. 

Företaget har varit Volvex, Bil-
vex, Bilia Lastbilar, Volvo Truck 
center och nu är det Finnvedens 

lastvagnar. Företaget startades 
1997 när man särskilde lastvagns-
verksamheten från personbilar på 
den dåvarande huvudanläggning-
en i Värnamo. Sedan dess har man 
expanderat kraftigt.

Störst på privata lastvagnar
I dag är bolaget den största privata 
återförsäljaren av Volvo Lastvag-
nar och fi nns representerade på 
19 orter i södra Sverige.

Man erbjuder här helhetslös-
ningar i form av försäljning, 
service, uthyrning, reservdelar, 
försäkringar och fi nansiering är 
man en självklar och trygg partner 
för alla som arbetar yrkesmässigt 
med åkeriverksamhet och 
transporter.

Jonny Alfredsson

jonny.alfredsson@ifmetall.se

Från trångboddhet till en helt ny arbetsplats

Nu har medlemmarna på Finnvedens 
Lastvagnar både ljus och rymd
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Du har kanske hört talats om be-

greppet någon gång? Övergivna plat-

ser brukar det handla om när 

man beskriver det på svenska.

Fenomenet ökar hela tiden, kanske i 
takt med vårt samhälles förfall och vår 
förkärlek att alltid skaffa nytt och för-
kasta det gamla. Det skapar tillfällen, 
tillfällen för en utforskare att ta fram 
kameran och ge sig ut och plåta – just 
övergivna platser

När man sysslar med en hobby som 
består av att besöka kanske ett gam-
malt sjukhus, en gammal nedlagd indu-
stribyggnad så gäller det att tänka till 
lite. Det på vad lagen säger om olaga 
intrång, och dels om sin egen moral. 

Som tur är jobbar dom fl esta som har 
hobbyn efter en hederskodex. 

”Take nothing but pictures, leave 
nothing but footprints”

Det är med andra ord inte ok att ta 
med sig det man tycker ser kul ut. Det 
är stöld. Tyvärr fi nns det en hel del som 
inte respekterar detta, och till och med 
orsakar ordentlig skadegörelse på plat-
ser, med resultatet att det blir svårare 
för seriösa att fortsätta. Det blir mer 
och mer vanligare att man inte anger 
var platsen ligger, och att man tar bil-
der så att det blir svårare att identi-
fi era. 

En som sysslar med Urban Explo-
ring, och som är aktiv på nätet med si-
na bilder och värnar om kulturskatten 

som det trots allt handlar om, är Fred-
rik Pettersson.

Fredrik har fotat övergivna platser 
i snart fem år och har en förkärlek för 
bergrum, bunkrar och fortifi kationer 
men även gamla fabriker och bruk står 
högt på önskelistan.

– Favoritmotiv hittills har varit 
kustbatteriet på Lökkens strand som 
var en del av atlantvallen under WW2 –
ett tjugotal bunkrar som sakta sjunker 
ned i sanden utmed Jämmerbukten på 
Nordjylland, säger han när jag träffar 
honom under en plåtning på ett stort 
köpcenter. – En annan spännande plats 
var en nedlagd såg som sakta men sä-
kert förfaller men som fram tills att den 
rivs nu är en arena för airsoftspel.

Urban Exploring – ett begrepp i vår tid 

”Take nothing but pictures, leave nothi

OVAN: Lampa. Timanders såg. 

Foto Fredrik Pettersson.

ÖVERST TILL VÄNSTER:

Flow. Timanders såg.  Foto Fredrik 

Pettersson.

TILL VÄNSTER: Köpstaden Skara.
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ng but footprints”
Även om det är spännande att 

besöka dessa vackra gamla platser som 
sakta återtas av naturen är det inte 
utan känslor, funderingar och visst 
vemod man kliver genom vad som en 
gång varit en plats full med liv, hopp 
och drömmar, fortsätter Fredrik.

Det var ett köpcenter som var objek-
tet denna gång. Som tur är var det med  
VD för sommarlands godkännande som 
vi besökte köpstaden i Skara. Ett köp-
center som tyvärr har haft lite mot-
gångar, ända från start så att säga. 

Skara sommarland öppnade sina 
dörrar 1984 och har sedan dess byggts 
ut i omgångar och det har skapats mer 
och mer attraktioner. Bert Karlsson 
var mannen som startade allt, och 1990 

kom själva köpstaden att se dagens 
ljus. 1993 var det dags för Bert att läm-
na sommarland med hans namn kom-
mer alltid att vara förknippat med par-
ken och köpcentret.

I dag ägs parken av företaget ”Park 
And Resorts Scandinavia” och det är 
VD för Sommarland, Janne Nilsson som 
lät oss plåta köpcentret. – Det har varit 
oerhört stor vandalism i köpcentret och 
vi försöker ha koll på vilka som har till-
gång till det hela tiden, säger Janne.

Nu är ett beslut klubbat att hela 
centret ska rivas till förmån för parke-
ringsplatser. Vi hoppas att det ska bli 
under nästa år, fortsätter Janne.

För er som nu tror att det bara är att 
”åka dit och plåta”, för så har ju andra 

gjort, så kan vi säga att på just köp-
staden så har den biten kommit till ett 
slut. Det är numera stängt och överva-
kat i väntan på rivningen. 

 Det fi nns dock en hel del andra ob-
jekt som om man på ett korrekt sätt ber 
om tillåtelse så kan det absolut hända 
att man får lov. Det är en väldig skill-
nad att vara inne på ett område i lugn 
och ro och koncentrera sig på sin foton, 
istället för att hela tiden kika över ax-
eln ifall någon kommer och ber en att 
avlägsna sig.

Christer Andreasson

christer.andreasson@ifmetall.se 

Förutom där bildtexten 

anger annan person.

OVAN: Bunker vid Lökken, Danmark. 

Foto Fredrik Pettersson. 

ÖVERST TILL HÖGER: ”Så kan det se 

ut när Fredrik utforskar en övergiven 

gammal byggnad”. Foto taget på Fredrik 

Pettersons rygg, av Stefan Myrin.

TILLHÖGER: Köpstaden Skara.
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Jan Klintborg har bensin i blodet. 

Efter 35 år på Volvo Cars kanske det 

är svårt att inte ha det. Hans intresse 

har numera blivit gamla motorer och 

gamla maskiner.

– Det har inte varit mitt intresse förrän 
på senare år, säger Jan. 

– Men ändå så började det hela 
egentligen redan när jag var 13 år och 

jobbade som ”Allt i allo” på en bilverk-
stad, säger Jan.

Fick ärva
– Där fi ck jag klippa gräs, städa och 
meka lite med bilar. Sedan har det in-
tresset växt och har gått från bilar till 
motorer. 

Detta skedde när han fi ck ärva en 
gammal dieselmotor som han provkörde 

i sin gamla verkstad. Sedan dess har 
det blivit många motorer som körts. 

 –  Jag var ju tvungen att provköra 
den, det rök svart i hela lokalen och 
grannarna undrade nog vad jag höll på 
med, säger Jan.

 I verkstaden i källaren fi nns diverse 
mekaniska maskiner och delar från oli-
ka motorer. Det grejas och mekas med 
dessa. Som hos alla hemmafi xare me-

 Jan Klintborg med 35 år på Volvo Cars har kanske bensin i blodet

– Jag åker runt till olika evenemang oc

– Det hela började nog redan när jag var 

13 år och jobbade som ”Allt i allo” på en 

bilverkstad. Men intresset tog nog fart 

på senare år, säger Jan.
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hvisar upp mina gamla motorer
kas det med allt möjligt, från delar för 
tändkulemotorer, oljekannor, svetsar 
till gräsklippare med mera.

Stenkross från 30-talet
På hans tomt står en stenkross från 
1930-talet och två gamla traktorer från 
1950-talet. Han har även engagerat sig 
i Tibro motorhistoriska förening där 
han nu är ordförande. Ett uppdrag som 

passar perfekt ihop med intresset av 
gamla maskiner och motorer. 

  I Balteryd i Tibro där föreningen 
har sina lokaler spenderas många tim-
mar med att renovera och försöka få liv 
i gamla tändkulemotorer från tidigt 30-
tal och äldre, men även motorsågar och 
kompressorer och andra verktyg fi xas 
och donas det med. 

– Det blir många resor till olika lop-

pisar och marknader för där fi nns det 
fynd att göra ibland när man letar gam-
la grejor, säger Jan.

– Jag åker även runt till olika evene-
mang och visa upp olika gamla motorer.

Text och foto

Johnny Gran
jonny.gran@volvo.com

Här visar Jan Klintborg stolt upp sin stenkross från 1930-talet.
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Pias matlåda
Pia Johansson, kvalitetssupport, 

Petainer Lidköping AB.

Pannkakor med hallonsylt.

Korsords-
vinnare!

Korsord 

på sidan
13

DAGENS FRÅGA: 

Vad är din hobby? 

Robert Lustig, RPC Superfos, Lidköping

– Massor, en är 
papegojor. Har fem 
stora och nio små. 

Camilla Pedersen – Petainer, Lidköping

– Samlar på anime-
fi lmer från Studio 
Ghibli.

Mirco Engström, Jernbro Ind. Service AB

– Träna, resa och 
umgås med sonen. 
Har också precis 
börjat golfa.

Silvia Borg, Jernbro Industrial Service AB 

– Göteborgsklassi-
kern, tjejklassikern, 
slalom, driva upp 
blommor…

Vinnare nummer 3-2017
1:a pris Kristina Lund, 
Mariestad.
2:a pris Sören Lindgren, Tidan.
3:a pris Johnny Karlsson,
Tidaholm.
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Namn

Adress      Postadress

FEMHUNDRA
HAR SÅ ATT

SÄGA SLAGIT
IHOP SINA PÅSAR

MARK-
NADS-

TID
ANSES
LISTIGA

EN
LENA

PÅ
TILJAN

ÄR DET
ALLTID I
VÄDRET

KOMMER
SOM EN
FLÄKT

SÅDANA
TÅL

MYCKET

TYP AV
BÅT-

BYGGE
FORN

BOSTAD
UTAN EL

VILL
AFFÄRS-
MAN EJ
SE FAKT-

UROR

TAR
OFTA

NYFIKEN
SIG EN

BRUKAR
HÅLLAS

STÅENDE

HAR VÄL
BRA

AFFÄR
VINST

ÄR JU
MUN-

KONTAKT

DÅSIGT,
FUKTIGT

KANSKE
EN PINA

FÖR
NÄSAN

DET
BLEV
ÖVER

MÅNGEN KAN SES
PÅ VISSA FÄLT
SES OFTA DE
PÅ TALEFOT I

BRUKAR
VARMA
JACKOR

ÖSTER-
RIKE PÅ

NÄT OCH
BREV

FISK
FÖR-

BRUKA I
ONÖDAN

D.Ä.
BEVILJAD
ANSLAG,
ANVISAD

KANT I
KANT

FÖRR GAS
I FRYSAR

BLEV
DEN

MESTA
SÄDEN

SÅDANT
ÄR JU

PREKÄRT
OREGON

HAN HAR
ER-

FAREN-
HET

ÄTER
MAN

GÄRNA

RIGIDA
LÄRO-

SATSER
EN LENNON

GILLAR
EN HÄRK
OKÄND

SÄGS DE
HA VID

VAL

BRUKAR
MAN

MACKAN
BLANK-
VAPEN
FLÖG

FÖR NÄRA
SOLEN

LAGAN
ÄR EN

LIKSOM
NOSSAN

MUSIKAL
OM

HIPPIES
UTERUM

FN PÅ
ENGELSKA

BOM I
VÄVSTOL

TENN

ÄR
ÖKEN-
OM-

RÅDEN

EN BIT
AV TYSK-

LAND

LÄNSAT
OCH

VÄDER-
STRECK

ÄR AV
VIKT FÖR
BUTIKS-
ÄGARE

GÖR KLAR-
ÄLVEN
MOT

SÖDER

FÅR MAN
INGET

FÖR IDAG
FISK

K
N
Ä

VASST
FÖREMÅL

TORRT
OCH

TRIST

RIKTNING
I EN FOR
DE TILL
ARARAT

HUVUD-
STAD I
AFRIKA

ÄR DE
BE-

REDDA?
LEMDEL

ÅT-
NJUTER

OFTA
LISMARE

ÄR IN-
STÄLL-
SAM I

MUNNEN

LÄNGTAR
MÅNGEN

TILL

DOLLAR-
GRIN
FOLK-
GRUPP

HELAS
ÄR HON
I NARVIK

TÄTTING STAT I
AFRIKA,
STYRS
FRÅN

KAMPALA

STÅR
MAN EJ
STADIGT

PÅ

UR-
SPRUNG
EKIVOKA,
OBSCENA

UTAN
UDD

BRUKAR
RESENÄR
HIT ELLER

DIT

BE-
HANDLA

ILLA
KORREKT

GER DEN
SOM KAN
KAN VÄL
HUSHÅLLA

METALL-
STAV

ÄR SOM
FÖRR

VISS
SKA

HINDRA
BRAND

GÖR EN
DEL MED 
SIN BIL
JAKT-

OMRÅDE
SLÄKT-

MÄSSIG
BAK-

GRUND

REDSKAP
FÖR

GYMNAST
TILL-

TAGEN

SAKNAR
EJ IDOL
ANRIKT

SLOTT VID
MÄLAREN

SES MITT
I

ÖDETOMT
EGYPTEN

HAR SITT
VÄRDE
HAR VI

UPPTILL

MÅNGEN
ÄR

KRYDD-
VÄXT

DET SKA
FÖR-

STÄRKA
SKROV

ÄR DET
FRAGILA

SÅDANA
UT-

NYTTJAR
TIDEN

GÖR MAN
SEDEN

DIT MAN
KOMMER

TRÖG
KANSKE

LUFT-
SLOTT

TIDS-
PERIOD,

PRIMITIVT
BOENDE

HAR DET
SOM KAN
SPÅRAS
LÅNGT

TILLBAKA

ANTAL

TÄTAR
FÖNSTER
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Bilder: 2015 © ClipArt.com
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Mitt ute i Ingenstans i 

Floby ligger det ett litet 

smultronställe. Har ni inte 

varit där så kan jag varmt 

rekommendera det, särskilt 

sommartid.

Första gången jag var där 
var förra året när Autoka-
ross hade sin årliga sommar-
fest för IF Metalls medlem-
mar. Då har man tipsprome-
nad och bjuder på mat, un-
derhållning och umgås.

Stefan Gegerfeldt är ord-
förande på Autokaross verk-
stadsklubb i Floby. 

 I dag har Stefan lovat 
mig en rundvandring på 
Alphem och berätta lite om 
sin farfars far Frans Geger-

feldt som skapade denna fi na 
plats, där också Stefan har 
döpt sin yngste son, perfekt 
plats för dop och bröllop.

Fler IF Metallare
När vi kommer blir vi mötta 
av Anders Johansson en an-
nan IF Metallare som arbe-
tat på Arkivator i Falköping 
i många år men som nu bli-
vit vaktmästare på Alphem.

1901 fl yttade Frans och 
hans familj hit och byggde 
själv den fi na stugan. 

Rolig kuriosa är att stu-
gan stått modell för självaste 
Snövit och de sju dvärgarnas 
stuga.

Konstnären Gunnar 
Tenggren utvandrade till 

USA på 1920-talet och när 
Walt Disney senare anställ-
de honom som art director 
och animationschef plockade 
han fram sina minnesbilder 
från Alphem.

Lantbrevbärare
Inspirerad av Frans Johan 
Gegerfeldts fi na stuga fi ck 
därmed Snövit och de sju 
dvärgarna ett passande hus 
i ett av de populäraste insla-
gen i Disneys julaftonska-
valkad.

1910 började Frans 
tjänstgöra som lantbrevbä-
rare. Det var på dessa turer 
som han fi ck sitt intresse för 
stenar. Han såg det vackra 
i dem och på nätterna gick 

han till fots med en skottkär-
ra och hämtade hem dem.

Störst i Sverige
Till det så började han också 
samla på träd och plantera 
som han köpte från svenska 
och utländska plantskolor. 
Den är en av de största träd-
samlingarna i Sverige anlag-
da av en enda person.

 Under hela sin odlargär-
ning slet Frans ut elva skott-
kärror. Den tolfte fi nns be-
varad och står nu på Alphem 
som en symbol över kärleken 
till arbetet.

Frans Johan Gegerfeldt 
dog 1953, 88 år gammal. Det 
tog honom drygt 50 år att 
bygga upp det som i dag ut-

Alphems Arboretum i Floby – ett paradis

Här, i Floby, slet Stefans farfars far ut  

TILL HÖGER:

Stefan Gegerfeldt, 

(t.h.) ordförande på 

Autokaross verk-

stadsklubb i Floby 

i samspråk med 

Anders Johansson 

en annan 

IF Metallare som nu 

blivit vaktmästare 

på Alphem efter 

att ha arbetat på 

Arkivator i Fal-

köping under 

många år.

TILL VÄNSTER:

På Alphems Arbo-

retum står Frans 

Johan Gegerfeldts 

tolfte skottkärra 

som en symbol över 

kärleken till arbetet.
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elva skottkärror
gör en oas av sällsynta bus-
kar och träd från alla värl-
dens hörn.

 
En sista önskan
För att förhindra att huset 
och parkanläggningen såldes 
till en privatperson gick en 
ideell förening in och köpte 
Alphem, för Frans sista öns-
kan var att allmänheten inte 
skulle stängas ute från hans 
skapelse.

FAKTA. Frans Johan var ett 

geni. Han kom från ett fat-

tigt hem och gick samman-

lagt bara tio dagar i skolan, 

men lärde sig själv att läsa 

svenska,tyska,engelska och 

något latin.

Namnet Arboretum kommer 

från ordet arbor som är latin 

och betyder träd, gemen-

samt är att trädgårdarna vill 

ge en bild av paradiset.

Denna stuga i Floby harfått 

stå modell för självaste 

Snövit och de sju dvärgarnas 

stuga.

I dag söker Alphems Arboretum en arrendator 

till kaffestugan och är det 

någon som är intresserad 

så kan ni höra av er till Elof 

Bergström 070 672 14 73.!

Marie Olsson

marie.olsson@ifmetall.se



Nu är det jul igen
NU ÄR DET JU SÅ att jag faktiskt bara inte är försäkringsnörd 
utan jag är också hopplöst förälskad i tomtar.

Varje advent tar jag ledigt en extra dag för att få upp mi-
na tomtar och hälsa dem välkomna till just denna 
jul.

Därför så är det extra kul att denna eftermid-
dag få bege mig hem till Ronny Hansson som sam-
lar på julkalendrar.

– Det började på 90-talet när jag började samla 
på humorkort från en signatur som kallade sig 
Fingal, det visade sig att han hette Lars Carlson. 
Det fanns kort för julen och det visade sig att det 
även fanns adventskalendrar, berättar Ronny.

Var fi nare förr…
Ronny berättar med värme i rösten att de var fi nare 
förr. Då planerade man innan man gjorde kalendern 
var luckorna skulle vara, så då kunde de bli i ett fönster eller 
en baklucka på en bil. Nu förtiden så stansar de bara ut på 
ett färdigt motiv och det innebär att halva ansikten på tom-
tar kan försvinna när man öppnat luckan.

Jag frågar Ronny om han tycker om julen?
– Oh ja, svarar han. När jag var liten var jag i mitt esse 

vid advent. Jag älskade mest att få tända alla ljus.
I Sverige gavs den första adventskalendern ut 1934 av 

Sveriges fl ickors scoutförbund. Den är gjord av Aina Sten-
berg-MasOlle. Syftet var att samla in pengar till rörelsen. 
Den kalendern har Ronny Hansson, Skövde, i sin stora sam-
ling av adventskalendrar.

Omkring 600 kalendrar har det blivit genom åren och de 
är väl arkiverade i lådor och pärmar. Ronny talar om med 
lätthet vilka årtal de är ifrån och vem som målat dem.

Det har blivit många loppisar, samlarmässor 
och timmar framför datorn för Ronny för att få 
ihop sin samling.

– Ofta gör man byten med andra samlare
– Sedan kommer november som alla andra 

tycker är grå och trist men det märker inte jag.

Skapar kontakter
Då får jag ge mig ut och visa mina kalendrar på 
olika julmarknader.

– Det skapar kontakter och jag får prata om det 
som jag tycker är roligt, säger Ronny och ler med 

hela ansiktet.
Genom åren så har Ronny också samlat på sig di-

verse retroprylar.
– Man kan ju bara inte låta bli, säger han och visar stolt 

upp en väska från när det blev högertrafi k 1967.
Vi avslutar eftermiddagen med att Ronny plockar fram en 

annan av hans ögonstenar. En advents lampa som han plock-
ar fram och  monterar ihop.

Den tänder vi och blir lika lyckliga bägge två.
Vi längtar till julen. 

snart

Marie Olsson

marie.olsson@ifmetall.se


